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PREFEITURA MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR 028/2007.
DE 2007.

APROVADO
l Em

OPORTUNIDADE E RESPEITO

SÃO FEL1X DO XINGU-PA. 18 DE DEZEMBRtV^

DISPÕE SOBRE A RE ESTRUTURAÇÃO DO
ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de São Félix do Xingu, Estado do Pará, no uso de suas
atribuições legais, na forma do Arts. 54, III e 90, IV, XII, da Lei Orgânica do Município
sanciona após aprovação da Câmara Municipal a seguinte Lei Complementar.

TITULO l

Das Disposições Preliminares

Art l". Este Estatuto do Magistério estabelece as normas gerais e disciplinares, deveres e
direitos do profissional da Educação Básica.

Art. 2". Para efeito deste Estatuto do Magistério considera-se integrante da rede
municipal de educação:

I - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e La/.er, com todos os
recursos matérias e humanos que desenvolvam como atividades fundamentais,
normalização e execução do ensino;

II - Corpo docente - professor de nível médio e superior lotados na rede municipal
de ensino;

III - Administrador Escolar - Nível Superior;

IV - Administrador Escolar - Nível Médio, nas unidades escolares de dificil acesso
onde não dispõe de profissional de nível superior;

V - Supervisor Escolar - Nível Superior em pedagogia ou pós-graduacão em
supervisão escolar;

VI - Coordenador Pedagógico - Nível Superior em pedagogia ou pós-graduacão em
coordenação escolar;

VII - Técnico Pedagógico - Nível Superior em pedagogia.

§ 1°. Os Auxiliares de Ensino contemplados pelos concursos públicos anteriores ao
ano de 2003;

l - Os Auxiliares de Ensino contemplados pelos concursos públicos municipais até
o ano de 2003 terão direito à progressão automática de nível na carreira do Magistério.
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§ 2°. Os Monitores concursados e convocados até 2007. lotados na Secretaria
Municipal de Trabalho e Promoção Social, passarão a lazer parte do quadro do
magistério a partir da publicação desta lei;

I - Os Monitores concursados e convocados até 2007, habilitados em Magistério
passarão a ter a nomenclatura de Professor(a), a partir da publicação desta lei.

§ 3°. Os supervisores escolares contemplados pelo concurso público municipal do
ano de 1994;

I Os Supervisores mencionados no parágrafo anterior que não possuem
habilitação em pedagogia terão o período de 06 (seis) anos, a partir da publicação desta
lei para se qualificarem.

Art. 3". Para efeito desta Lei Complementar, compreende-se como funções do magistério,
as alividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, ai incluídas as de
administração escolar, inspeção, supervisão e coordenação educacional.

Art. 4°. A valorização das atividades do magistério será assegurada:

I - Pela igualdade de tratamento para efeito didáticos e técnicos;

II - Pela progressão da carreira, através dos níveis, classes ou referências;

III ~ Por incentivo a livre organi/.ação em associação para-escolar e em entidade
sindical da categoria, fundamentada nas peculiaridades da comunidade;

IV - Por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do magistério;

V - Pela organi/ação da gestão democrática do ensino publico, asseguradas na
forma da lei.

An. 5°. São princípios básicos da rede municipal de ensino:

I - Educar, objetivando proporcionar ao aluno a informação e a formação
necessárias ao desenvolvimento de suas potencial idades, como elemento de auto-
reali/ação, preparação para o trabalho, prosseguimento nos estudos e exercício da
cidadania;

II - Promover a cooperação permanente entre estabelecimento de ensino e a
comunidade, garantindo a integração da família à escola;

III - Assegurar e contribuir para suprimir do ensino qualquer função mantenedora
de desigualdades económicas, sociais e culturais;

IV - Garantir o ensino que, partindo do ambiente da criança e do adolescente, lhes
permita a compreensão de novas realidades;
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V Exercer o magislério não só por meio de conhecimentos específicos
competência especial, adquiridos e mantidos através de estudos contínuos, mas
por intermédio de responsabilidades pessoais e coletivas para com a educação e o
eslar dos alunos na comunidade.

TITULO II

Das Atividades do Magistério
Art. 6°. As atividades do magistério serão exercidas pelo pessoal admitido na forma
prevista nesta lei complementar, e definidas no art. 2°.

Art. 7°. As funções do docente são as constantes da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e no regimento escolar unificado do município.

Art. 8°. As Funções de administrador escolar, coordenador pedagógico, supervisor
escolar e técnico pedagógico são relacionadas diretamenle com a administração,
coordenação, supervisão, controle, inspeção e avaliação do ensino e pesquisa,
disciplinados pela legislação pertinente.

TITULO III

CAPÍTULO l

Dos Provimentos

Art. 9°. Os cargos de provimento efetivo da carreira do magistério serão distribuídos em
grupos ocupacionais específicos, desdobrando-se em níveis, classes ou referências.

Art. 10. O grupo ocupacional do magistério compreende as seguintes categorias
profissionais:

I - Professor Nível Médio

II - Professor Nível Superior

III - Professor com Pós-Graduação

IV - Professor com Mestrado

V - Professor com Doutorado

VI - Administrador Escolar Nível Médio

VII - Administrador Escolar Nível Superior

VIII - Administrador Escolar com Pós-Graduação

IX - Administrador Escolar com Mestrado

X - Administrador Escolar com Doutorado

Código P-I;

Código P-II;

Código P-III;

Código P-IV;

Código P-V

Código AE-I;

Código AE-II;

Código AE-III;

Código AE-IV;

Código AE-V;
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XI - Supervisor Escolar de Nível Médio

XII - Supervisor Escolar de Nível Superior

XIII - Supervisor Escolar com Pós-Graduação

XIV - Supervisor Escolar com Mestrado

XV - Supervisor Escolar com Doutorado

XVI - Coordenador Pedagógico Nível Superior

XVIÍ - Coordenador Pedagógico com Pós-Graduação

XVIII - Coordenador Pedagógico com Mestrado

XIX - Coordenador Pedagógico com Doutorado

XX - Técnico Pedagógico Nível Superior

XXI - Técnico Pedagógico com Pós-Graduação

XXII - Técnico Pedagógico com Mestrado

XXIII - Técnico Pedagógico com Doutorado

XIV - Auxiliares de Ensino

XV - Monitores

Código SE-I;

Código SE-II;

Código SE-ÍII;

Código SE-IV;

Código SE-V;

Código OP-I;

Código OP-II;

Código OP-III;

Código OP-IV;

Código TP-I;

Código TP-II;

Código TP-I II;

Código TP-IV;

Código AE;

Código M.

Art. 11. O cargo do grupo ocupacional do magistério será provido por Decreto do Chefe
do poder Executivo, obedecidas as exigências da presente Lei Complementar e do Plano
de Carreira, Cargo e Remuneração do magistério público e do Regime Jurídico Único do
município de São Félix do Xingu, Estado do Pará.

Art. 12. O provimento aos cargos efetivos do grupo ocupacional do magistério dependerá
de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de
classificação.

§ 1°. Ficam asseguradas a participação e a fiscalização da entidade da classe do
magistério nas diversas fases do concurso;

§ 2°. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado
por igual período por conveniência da administração pública.

Art. 13. Para provimento de cargo efetivo do grupo ocupacional do magistério será
exigida a seguinte qualificação profissional;

I - Professor Nível Médio - graduação especifica em curso de magistério ou
equivalente;

_ V "
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II - Professor ISível Superior graduação específica em curso superior ao níve\.
de licenciatura plena nas diversas áreas educacionais;

III - Supervisor Escolar Nível Superior - graduação específica em curso superior
ao nível de licenciatura plena em pedagogia, ou pós-graduação, mestrado e doutorado na
área que especifica;

IV - Coordenador Pedagógico - graduação específica em curso superior ao nível
de licenciatura plena em pedagogia, ou pós-graduação, mestrado e doutorado na área que
especifica,

V - Técnico Pedagógico - graduação específica em curso superior ao nível de
licenciatura plena em pedagogia, ou pós-graduação, mestrado e doutorado na área que
especifica;

CAPITULO II

Da Jornada de Trabalho

Art. 14. A jornada de trabalho do administrador escolar, supervisor escolar, coordenador
pedagógico e técnico pedagógico será de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 15. A jornada de trabalho do professor será de 20 (vinte) horas semanais, podendo
ser dobrada de acordo com a necessidade da unidade escolar,

Parágrafo Único - O professor na função docente, com exercício nas 04 (quatro)
últimas séries do ensino fundamental regular, da Educação de Jovens e Adultos terá um
horário de trabalho sujeito ao regime de salário hora-aula, com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, podendo ser dobrada de acordo com a necessidade da unidade escolar.

Art. 16. A jornada de trabalho do professor será constituída de atividades docentes em
sala de aula e atividades de planejamento, correção e outras na unidade escolar;

Art. 17. A fixação e a alteração da jornada de trabalho dependerão em caso de
necessidade da unidade escolar a qual estiver vinculado o professor na função docente, de
ato expresso do titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e La/,er.

CAPÍTULO 111

Das Férias

Art. 18. O professor terá direito a férias na quantidade de 45 (quarenta e cinco) dias
anuais, sendo 30 (trinta) dias obrigatoriamente no mês de julho e 15 (quin/.e) dias a
contar do encerramento do ano lelivo.

•
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§ 1°. Os demais profissionais do magistério terão direito a férias na quantidade de
30 (dias) anual.

§ 2°. Não deverão ser interrompidas as férias do profissional do magistério.

§ 3°. Deverá ser acrescido o valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário dos
profissionais do magistério quando estes estiverem em gozo de férias.

CAPITULO IV

Dos Direitos e Vantagens

Art. 19. Os vencimentos e gratificações dos cargos integrantes dos grupos do magistério
serão fixados na Lei do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público.

Art. 20. Além do vencimento do cargo, o profissional do magistério perceberá as
seguintes vantagens:

I - Das gratificações:

a) Gratificação pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares -
GEDV;

b) Gratificação pelo exercício de docência em classe de educação indígena -
GDE1;

c) Gratificação por desempenho de atividades em /.ona rural - GZR;

d) Gratificação pela docência em classe multisseriada em turma igual ou superior
a 20 (vinte) alunos - GM;

e) Gratificação pela docência em classe de Educação Infantil - GEI.

II - Dos Adicionais e da Ajuda de Cuslo.

a) Adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva;

b) Ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do profissional do
magistério que, no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede, com
mudança domiciliar em caráter permanente, ou de exercício temporário da
função em localidade diferente da habitual, conforme Regime Jurídico Único.

CAPITULO V

Das Licenças

Art. 21. Será concedida ao profissional do magistério licença para:



PREFEITURA MUNICIPAL

ONtabo bo ípatá
prefei tura J i lu i i inpal be íèao jf r l i x bo X i n g u

/̂ ftP^ Gabinete bo ffreteito OPORTUNIDADE E RESPEITO

I - Tratamento de saúde;

II - Por motivo de doença em pessoa da família;

III - Para maternidade;

IV - Por motivo de afastamento ou transferência do cônjuge ou companheiro
para outro domicílio;

V - Para o serviço militar;

VI - Para atividades políticas;

VII - Para capacitação profissional;

VIII - Para tratar de interesse particular;

IX - Para desempenho de mandato classista

CAPÍTULO VI

Das Disposições Finais

Art. 22. É vedado ao profissional do magistério o exercício de atividades essencialmente
burocráticas.

Art. 23. Fica facultado ao profissional do magistério o ingresso em cargos comissionados
que se fi/erem necessários.

Art. 24. É assegurado à entidade representativa dos profissionais do magistério, como tal
reconhecida em lei, o direito à consignação em folha de pagamento das contribuições,
mediante prévia autori/ação do associado, observada a legislação pertinente.

Art. 25. O município poderá firmar convénios com entidades particulares para a
manutenção de escolas que atendam a educação infantil e o ensino fundamental.

Parágrafo Único. As escolas mantidas sob convénio serão consideradas como
participantes do ensino público municipal e, assim sujeitos às normas e diretrizes
emanadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Laxer.

Art. 26. O quadro suplementar em extinção do magistério será constituído de:

I - Cargos e funções do magistério cujos ocupantes não possuam qualificação
prevista na legislação federal exigida neste estatuto e que tenha estabilidade
constitucional;
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II - Servidores estabilizados com base no art. 19 do Ato das Disposições!
Constitucionais que não lograram aprovação em concurso público para fins deV "J.
efelivacão.

Art. 27. O município de São Félix do Xingu adaptará seu sistema educacional as
diretri/es deste Estatuto do Magistério.

Art. 28. Aplicam-se aos casos omissos neste Estatuto, as disposições da Lei do Plano de
Carreira. Cargo e Remuneração do Magistério Público e do Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de São Félix do Xingu-Pará.

Art. 29. Ficam revogadas a lei 143, de 14 de abril de 2000 que dispõe sobre o novo
Estatuto do Magislério, e a lei 186, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de dezembro de 2007.

_UHNITvTAR RODRGUES
Prefeito Municipal


